
16Os onze discípulos foram 
para a Galileia, para o 
monte que Jesus lhes tinha 
designado. 17Quando o 
viram, ajoelharam-se, mas 
duvidaram. 18Jesus, ao 
aproximar-se, falou-lhes 
dizendo: «Foi-me dada toda a 
autoridade no céu e na terra. 
19Ide, fazei discípulos todos 
os povos, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, 20ensinando-os 
a observar tudo quanto vos 
ordenei. E eis que Eu estou 
convosco todos os dias, até à 
consumação dos tempos».

”
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SUGESTÃO PARA 
O TERCEIRO MOMENTO: 
ORATIO | ORAÇÃO

Obrigado, Senhor, 
porque estás connosco!
Ouves as nossas palavras
e observas os nossos movimentos.
Conheces-nos e, acima de tudo,
acompanhas-nos.

Príncipe da paz, 
torna-te presente:
nos meios de comunicação social,
na educação dos filhos,
na amizade dos colegas
de escola ou de trabalho,
no acompanhamento dos doentes
ou na caridade aos mais 
necessitados,
no serviço que todos 
podemos prestar
aos que conhecemos
e que não conhecemos.

Obrigado, Senhor,
pelos sentimentos que brotam
do nosso coração
e fazem do nosso ser interior
uma oportunidade para amar,
não só aos que achamos simpáticos,
como também a todos,
conforme a gratuidade que nos dá
a fé de batizados!

Ignasi Miranda

   Eu estou convosco Eu estou convosco 
todos os dias”todos os dias”



 1. LECTIO | LEITURA
O QUE DIZ O TEXTO?
Qual é o contexto? Quarenta dias depois da Páscoa 
celebramos a Ascensão do Senhor (em Portugal, a 
solenidade, que acontece à quinta-feira, é transferida 
para o domingo seguinte). Este é o final do evangelho 
segundo Mateus, uma perfeita síntese teológica. 
Qual é a estrutura? Podemos dividir em duas partes: 
uma narrativa que, em poucas palavras, expõe o 
encontro do Ressuscitado com os (onze) discípulos, na 
Galileia, o local onde tudo tinha começado (versículos 
16 a 18); o discurso no qual Jesus lembra a sua 
autoridade sobre toda a criação, envia os discípulos 
com uma missão, assegura-lhes a sua permanente 
presença (vers. 18 a 20).
Onde decorre a cena? No monte da Galileia que, 
no evangelho segundo Mateus, marcou o início dos 
ensinamentos do Mestre  (cf. cap. 5 vers. 1). O monte 
recorda o lugar das grandes revelações de Deus. Tinha 
sido também naquela região que Jesus iniciou a sua 
missão (cap. 4, vers. 12 a 16), chamou os primeiros 
discípulos (cap. 4, vers. 18 a 22), realizou os primeiros 
sinais da misericórdia divina (cap. 4, vers. 23 e 24). 
Agora, no mesmo ponto de partida, começa a missão 
dos discípulos: «Ide, fazei discípulos todos os povos».
Qual é a reação dos discípulos? O evangelista 
assinala duas atitudes: adoração e dúvida. São 
atitudes próprias do discipulado. Os discípulos estão 
em caminho, a sua fé continua imperfeita, por isso 
permanecem a adoração e a dúvida.
Qual é a missão? A tarefa é «fazei discípulos todos 
os povos», ou seja, continuar a missão do Mestre. 
O objetivo é mergulhar no coração de Deus, que é 
comunhão de pessoas, e nos chama a participar dessa 
mesma comunhão, para constituir a família dos filhos 
amados. O batismo assinala a participação nessa 
dinâmica divina. Os ensinamentos do Mestre marcam o 
estilo de vida dos membros dessa família.
Qual é a promessa? A última e definitiva promessa está 
diretamente ligada ao início, quando, na anunciação a 
José, o mesmo evangelista recorda outra promessa de 
Isaías, segundo a qual «a virgem conceberá no ventre 
e dará à luz um filho, que será chamado com o nome 
de Emanuel, que significa: Deus connosco» (cap. 1, vers. 
23). Aquele que, no início, assumiu a nossa carne, fez-se 
Deus connosco, agora Ressuscitado fica connosco para 
sempre. Ele já o tinha dito, a propósito do perdão e 
da oração: «onde estão dois ou três reunidos em meu 
nome, aí estou no meio deles» (cap. 18, vers. 20).

 2. MEDITATIO | MEDITAÇÃO
O QUE ME DIZ O SENHOR, NESTE TEXTO?
[1] O que mais me impressiona neste texto? [2] O que 
posso aprender com este fragmento do evangelho? 
[3] O que significa «ide, fazei discípulos»? [4] Aceito 
a missão confiada por Jesus Cristo? [5] Quais são as 
minhas dúvidas? [6] Como pratico a adoração? [7] O 
que falta fazer para cumprir a missão confiada pelo 

Mestre? [8] Confio na promessa feita aos discípulos? 
[9] Como experimento a presença de Jesus Cristo?

 3. ORATIO | ORAÇÃO
QUE DIGO AO SENHOR, 
QUE ME FALA NESTE TEXTO?
O MAIS IMPORTANTE É QUE O SILÊNCIO 
E A PALAVRA BROTEM ESPONTANEAMENTE 
COMO RESPOSTA DE AMOR A DEUS QUE NOS FALA.
[1] Que palavras, canto, silêncio ou gesto me provoca 
este texto? [2] Podemos rezar/cantar o Salmo 46 
(47). [3] Podemos promover um momento de louvor e 
adoração. [4] Podemos colocar uma música suave e 
repetir ao ritmo da respiração: «Ide, fazei discípulos 
[...]. Eu estou convosco todos os dias». [5] Podemos 
contar o hino da Jornada Mundial da Juventude. 
[6] Podemos fazer uma oração espontânea, sobre as 
nossas dúvidas em cumprir a missão. [7] Podemos 
propor uma oração em comum. 

 4. CONTEMPLATIO | CONTEMPLAÇÃO
COMO ME VEJO NO OLHAR DE DEUS? 
«Face a uma tarefa tão exigente, e pensando nas 
nossas fraquezas, sentimo-nos inadequados, como 
certamente se sentiram os próprios Apóstolos. Mas 
não devemos desanimar, recordando as palavras que 
Jesus lhes dirigiu antes de subir ao Céu: «E Eu estarei 
convosco todos os dias, até ao fim do mundo» (v. 
20). Esta promessa assegura a presença constante e 
consoladora de Jesus entre nós. Mas como  se realiza 
esta presença? Através do seu Espírito, que leva a 
Igreja a caminhar na história como companheira 
de viagem de cada homem. [...] Com a promessa de 
permanecer connosco até ao fim dos tempos, Jesus 
inaugura o estilo da sua presença no mundo como 
Ressuscitado. Jesus está presente no mundo mas com 
outro estilo, o estilo do Ressuscitado, ou seja, uma 
presença que se revela na Palavra, nos Sacramentos, 
na ação constante e interior do Espírito Santo» (Papa 
Francisco).
 

 5. ACTIO | AÇÃO
QUE FAZER? COMO VIVER 
ESTA PALAVRA DE VIDA? 
IMPORTANTE É QUE SEJAM OS PARTICIPANTES A 
SUGERIR AÇÕES CONCRETAS. SUGESTÕES:
[1] Concretizar as ações, os propósitos, as atitudes, 
que a Palavra desperta em nós. [2] Cantar o hino 
da Jornada Mundial da Juventude. [3] Realizar um 
momento de adoração. [4] Realizar um momento 
de louvor, com cânticos e orações que fortaleçam a 
promessa de Jesus Cristo: «Eu estou convosco todos 
os dias». [5] Testemunhar a presença e a ação do 
Espírito Santo, com palavras e gestos de esperança e 
de alegria. [6] Ler e refletir sobre a Mensagem do Papa 
para o Dia Mundial das Comunicações Sociais.
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